Nordfyns Hjortelaug
Referat af møde 31.08.2010, hos Hans Chr. Nielsen,Guldbjergvej 68, Smidstrup, 5400
Bogense.
Der var afbud fra Rune Jeppesen Hansen og Poul Erik Larsen
Formanden startede med at byde velkommen til Allan Ulriksen og Erik Haugsted.
Ad pkt. 1. siden sidste møde:
Der var ingen kommentarer til sidste mødes referat. Der har været en kontakt til Knud
Christiansen, Kragelund, V.Egense. I øjeblikket ingen interesse for hegn.
Fynske Hjortelaug har deltaget i udstillingen i foråret i Odense Congress Center, og der var
enighed om, at deltage igen om 2 år ved næste udstilling.
Vi mener også, at det til næste år vil være en god ide at deltage i Fjordens dag, hvor vi tidl.
har deltaget en gang. Der søges, at få plads sammen med jægerne i kred 5,s telt..
Der er desværre ihjelkørt 1 dådyr ved Farstrup, et ved Søndersø Skov, samt et ved Vestmosen,
Bårdesø, og en spidshjort ved Reveldrupgården
Der er ønskeligt at få opsat advarselsskilte om hjortevildt på udsatte steder.
Styregruppen blev opfordret til at efter egnede steder og snarest melde tilbage til formanden.
Der har været en klage over dådyr i en have v. Dalskoven, problemet er løst
Ad pkt.2:
Behandling af læserbreve
Der tages kontakt til en journalist for en positiv artikel om dådyrbestandens udbredelse osv.
Ad. Pkt. 3.
Udsætning af de sidste(9) dyr fra udsætningstilladelsen i år 2011.
Der tages kontakt til dir. Hans Berner, Langesøfondet og dir. Palle Skov Jensen, sidstnævnte
vedr. Nyhaveveskoven, Skaastrup.
Skal vi udsætte/finansiere dyrene, bliver det dyr af dansk afstamning, men ikke Jægersborg
dyr, gr. prisforskellen.
Ad. Pkt. 4.
Fællesmøde for alle hjortelaug på Fyn
Der er på Fynsplan aftalt at afholde et fællesmøde i efteråret 2010, som eftermiddags og
aftenmøde.
Vildtkonsulent Lars E Bruun, Skov og Naturstyrelsen indkalder.
Vildtbiolog Carsten Riis Olesen, Kalø står til rådighed for deltagelse i lokale møder f. eks.
årsmøder, med bl. a. forslag til forvaltningsplaner i lokalområderne.
Ad. Pkt. 5
Afskydningsmodeller til drøftelse.
Henviser til årsmødet og vores hjemmeside,( efter fællesmødet i de fynske hjortelaug)
Ad. Pkt. 6.
Eventuelt
Næste møde tirsdag 7. dec. 2010, kl 19,00, Horsebækvej 22,Otterup ( nyt klubhus)
Tur til Kalø forløb godt.
Ref. Frands M. Frandsen

